
 دمحأاروتكدلاةمالعلا ذاتسألا ةليضف ميدقت]
 سيئرو :همولعو يوينلا ثيدحلا ذاتسأ ديعم ميركلا دبع
 [قيزاقزلا عرف رهزألا ةعماجب ثيدحلا مسق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اندّيس نيّيبنلا متاخو ,نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 : دعبو ,نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ؛دّمحم ائيبنو

 نب دمحم هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلل (ةباحصلا ةفرعم) باتك نأ فورعملا نمف

 كلذو ,دتسملا اهليلدب ةبحصلا تابثإ يف ةيلصألا رداصملا نم هدنم نباب فورعملا قحسإ

 يظح دق هركذ نم نأ ىلع لدت ,هدانسإب تاياور فلؤملا ىدل رفاوت نم ليلق ريغ ددعل

 . هلَم هللا لوسرل ةبحصلا فرشب

 رجح نبا ظفاحلا رصع ىلإ ةلوادتمو ةرفاوتم ةيطخلا باتكلا خسن تناك دقو

 .ه/85؟ ةنس ىفوتملا ينالقسعلا

 تابتكم يف باتكلا اذه نم ةلماك ةخسن دقتفن ه١ 475 ةئس نآلا اننكلو

 ةورث خسدلا كلت نم ءزج يأ ىلع انلوصح دعي كلذلو ,ملاعلا يف ةسرهفملا تاطوطخما

 رماع /روتكدلا ذاتسألا ققحملا ملاعلا خألا ىلاعت هللا ققو نأ ناكف ءاهل رظن ال ةيملع

 يتلا ةيّطخلا باتكلا اذه خسن ضعب نم ليلق ريغ مسق ىلع فوقولا ىلإ يربص نسح
 باتكلا ضعبف ؛طوطخما يمالسإلا ثارتلا اهل ضرعت يتلا ةيواسأملا ثادحألا اهتقرف

 دجو رخآ ضعبو ءايروس يف (ايلاح دسألا) ةيرهاظلا ةبتكملا يف ةيطخلا هتخسن تدجو

 دلعي يلاتلابو :نيتعطقلا نيتاه ريم ةيطخلا هخسن نم نآلا ىتح فرعُي الو ءايناطيرب يف

 ةفرعم يف يلصألا ردصملا اذه نم هيلع لوصحلا نكمأ امل ءايحإ امهرشنو امهقيقحت

 ا ..ةباحصلا



 صصختم دي ىلع رشنلاو قيقحتلاب ءايحإلا اذه لعج نأ ىلاعت هلل دمحلاو

 . هترهش ينغت ثيحب .همولعو ثيدحلا بتك صوصن نم ريثك قيقحتب هتيانعب فورعم

 هجورخ لبق باتكلا يف رظنأ نأ يلإ بغر -هللا هظفح - هنكل ,نايبلا ديزم نع اذهب

 ةيمهأب ًارارقإو ,هدهجو هملعل ينم ًاريدقت :هتباجإ الإ ينعسي ملف ,ةيئاهنلا ةعابطلل
 ضرعتت نأ ةيشخ .هعوضوم يف ليصألا باتكلا اذه نم حيتأ ام جارخإ يف اذه هلمع

 . عايضلا نم باتكلا يقاب هل ضرعت امل ناتعطقلا ناتاه

 يفو «باتكلا قيقحتل لضافلا خألا اهب مّدق يتلا ةساردلا يف ًالعف ترظن دقلو

 ةناكم حيضوتب ةرهاظ هتليضف نم ةيانع تدجوف .ققحملا صنلا نم ةددعتم عضاوم

 نم هيف ام جيرختو ,باتكلا صوصن قيثوتب ةرهاظ ةيانع تدجو امك «باتكلاو فلؤملا

 سراهف لمعب هءانتعا تظحال امك «قيلعت ىلإ ةجاحب هآر ام ىلع قيلعتلا عم ؛ ثيداحأ

 رماع روتكدلا خألا ءىنهأف ءًامومع باتكلا تايوتحم يلع ةلالدلا يف ةديفمو ةعونتم

 يف ةيلوألاو قبسلا يف .هب اندهع وه امك ,باتكلا اذه ءايحإ يف هتيلوأو هقبس ىلع

 يف هقفوي نأو .هلاغمأ نم رثكي نأ ىلاعت هللا لأسأو ,ةنسلا مولع زونك رداون نم ددع

 نيصلخما نيينعملا لك نمو ,هنمو انم لّبقعيو ,ديزملاب همولعو ثيدحلا ةبتكم فاحتإ

 انيبنو انديس ىلع كرابو مّلسو هللا ىلصو ,ميلعلا عيمسلا وه هنإ :ةكرابملا مهدوهج
 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو ,دمحم

 هبر ةمحر ىلإ ريقفلا هبتكو

 ميركلادبع دبعم دمحأ .د.أ


